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Polska Nostalgia 65+ (2015)

  

(Rockowo, bluesowo, psychodelicznie, dla tych którzy chcieli mieć dżinsy (jeansy) i długie
włosy)

  

    01. "Dzikusy" - Stale to samo  02. "Skaldowie" - Czasem kochać chcesz  03. "Skaldowie" -
26. marzenie  04. Niemem i "Akwarele" - Allilah  06. Maciej Kossowski - Oczy ci zasłonie  08.
"Romuald i Roman" - Człowiek  09. "Niebiesko - Czarni" - Trzecia część nocy  10. Marek
Grechuta i "Anawa" - Korowód  11. "Test" - Świat jaki jest  12. Grzegorz Szczepaniak i "ABC" -
Asfaltowe łąki  13. "Nurt" - Kto ma dziś czas  14. "Budka Suflera" - Sen o dolinie  15. "Ossian" –
Milcz    

 

  

To już piąta płyta POLSKIEJ NOSTALGII, a pierwsza pokazująca czysto męskie, gitarowe
granie z okolic polskiego rocka, bluesa i psychodeli przełomu lat 60 i 70-tych. Nie ma tu już big
beatu, jest za to wszechobecny zapach i nerw rock ‘n’ rolla. Jest przesłanie, jest wysłana w
świat dorosłych wiadomość, że się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się i z filozofią powojennej
stabilizacji rodziców, i z muzyką czerpiącą z klasycznej formy piosenki. Chcemy mieć swój
świat, swoje wartości i swoją muzykę. Ówcześni buntownicy, dwudziestolatkowie z końca lat
60-tych mają dzisiaj 65+ i dla nich jest ta nostalgiczna audycja z archiwum Polskiego Radia.
Będą mogli sami przekonać się co zostało z ideałów nastolatka wykrzykiwanych przy
akompaniamencie gitar. Są na tej płycie Skaldowie i Czesław Niemen,  Breakout i Marek
Grechuta, grupa ABC i Budka Suflera w swoim nieśmiertelnym debiucie z 1974 roku. Są też
nagrania absolutnie zapomniane jak „Milcz” zespołu Ossian, „Świat jaki jest” grupy Test czy
znakomita kompozycja Macieja Kossowskiego „Oczy ci zasłonię”. Ponieważ rock ‘n’ roll nigdy
nie umarł i nadal widywany jest na ulicach, pewien jestem, że każdy szanujący się Ojciec
rodziny będzie chciał tę płytę mieć by móc głośno wykrzyczeć – wiem, wiem, to tylko rock ‘n’
roll, ale ja go lubię! ---sklep.polskieradio.pl
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